
 
 

Inbjudan 
 
 

Vindhemsregattan 2022 
 
Med Vindhemsregattan Bana, Vindhemsregattan Skärgård 

(Lunkentusseglingen) samt DM för Neptunkryssare 
 

Tävlingen är öppen för kölbåtar-SRS-klass och entypsklasser. 
För Neptunkryssare utgör regattan DM för Neptunkryssare. 
Lördagens banseglingar sammanräknade för samtliga deltagare enligt 
SRS utgör resultat i delsegling 2 i Guldkusten cup. Söndagens 
distanssegling för samtliga deltagare enligt SRS utgör resultatet i 
delsegling 3 i guldkusten cup samt resultat för årets Lunkentussegling. 

 Lördagens selingar ingår även i Norrcup för 606. 
 
Datum: Lördag - söndag den 6 – 7 augusti 2022  
 
Plats: Vindhem Alnö 
 
Tävlingens nivå: Blå 
 
Båtklass: Entypsklasser och SRS 
 
Arrangör: Sundsvalls Segelsällskap 
 
 
1. Regler 
 
 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter. 
Seglingsföreskrifterna  Består av föreskrifterna i KSR Appendix S, 
standardföreskrifter och kompletterande seglingsföreskrifter Som 
kommer att  finnas på Sailarena samt på Sundsvalls Segelsällskaps  
Facebooksida samt delas ut vid ankomstanmälan. 
 

1.2 Tävlingen seglas enligt SRS. Neptunkryssare och annan entypsklass  
bildar egna klasser. Min 3 st. Neptunkryssare och 606 får alltså 
placeringarna 1-5 osv. i sin klass oavsett andra båtar. För totalresultat 
och resultat i GKC seglar dock även dessa enligt SRS med samtliga 
båtar. 
 

1.3 En båt med alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet 
eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas 
utan sådana segel om detta sker senast tisdag 2022-08-02. 

 
1.4 En båt med högst två personers besättning får kappsegla  med ett SRS-

tal för shorthanded (SRSs) om detta anmäls senast tisdag 2022-08-02. 



 
 
 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.2 Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara 

medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin 
nationella myndighet. 

 
2.3 Vid deltagande i DM ska den tävlandes klubb tillhöra distriktet. 
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast tisdag 2022-08-02. 
 Efteranmälan mot förhöjd avgift är möjlig fram till kl.09.00 tävlingsdagen. 
 
3.2 Anmälningsavgiften är 350kr. och betalas med Swish i samband med 

anmälan. Om avanmälan görs senast dagen före tävlingen, kommer 
anmälningsavgiften att betalas tillbaka. 

 Om tävlande skall delta även på nästa dags segling är avgiften totalt 
500kr. 

 Vid efteranmälan tillkommer en avgift på 100kr. 
 
 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering ska göras på regattaexpedition alt. med SMS till  
 nr. 070-220 31 28 senast kl. 10.00 på tävlingsdagen. 
 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och 

tävlingslicens samt kunna visa båtens mätbrev eller motsvarande. 
 
4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras 

avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan 
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att 
omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning. 

 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, 

Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De 
kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information 
kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på sailarena 
samt Sundsvalls Segelsällskaps Facebooksida samt tillgänglig vid 
ankomstregistreringen på regattaexpedition 

 
 
 
 
 
 
 



6. Tidsprogram 
 
6.1 10.00 senast, ankomstregistrering på regattaexpedition alt. via SMS till 

070-220 31 28.  
  
 10.00 Rorsmansmöte 
 
 11.00 första startförsök 
 
 Efter söndagens segling bjuder Sundsvalls Segelsällskap 

deltagarna på ärtsoppa med dryck. 
 
  
7. Genomförande 
 
7.1 Vindhemsregattan Bana (lördag) 3 seglingar a` en timme ca. är 

planerade. 
 
 Vindhemsregattan skärgård (söndag) en segling på 10-12 NM är 

planerad 
 
7.2 Regattan genomförs på en gemensam bana med SRS-klass och övriga 

klasser med separata alt. sammanslagna startgrupper. 
 Klassindelning meddelas i kompletterande seglingsföreskrifterna. 
  
 DM för Neptunkryssare samt Vindhemsregattan totalt seglas som en rak 

serie där söndagens kappsegling inte får räknas bort. 
 
 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Seglingarna kommer att hållas på vattnen utanför Vindhem 
 
8.2  Lördag: Kryss/länsbana 
 
 Söndag: Skärgårdsbana där både fasta och utlagda märken kan 

förekomma. 
 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR appendix [ange T1, straff efter kappsegling gäller. 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar 

räknas samtliga och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en 
räknas bort. För DM och Vindhemsregattan totalt får inte söndagens 
segling räknas bort. I resultatet för Vindhemsregattan Bana (lördag) får 
ingen segling räknas bort. 

 
 
10.4 Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som  

mästerskap. 
 



 
11. Priser 
 
11.1 Prisutdelning kommer att ske efter protesttidens utgång efter söndagens 

segling. 
 Plaketter i tre valörer delas ut till Neptunkryssare för DM i Mellannorrland. 
 
 Lunkentuss-plaketter delas ut till de tre bäst placerade båtarna enligt 

SRS i söndagens segling. 
 
 Vindhemsregattans vandringspris delas ut till totalsegraren i regattan. 
 
 Resultatlistan publiceras  på Sailarena, på SuSS websida samt på SuSS 

Facebooksida. 
 
11.2 För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 

2022, kapitel 8 Mästerskap. 
 

 
 
Datum: 2022-06-21 
 
Evenemangsansvarig 
Björn Karjel 070-929 23 12  bjorn.karjel@aspia.se 
 
Seglingsledare 
Tage Carlsson 070-261 82 85  tage.carlsson@hotmail.se 
 
 
 


